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ITpo oronorneHH5I KOHKypcy Ha 3aHH5ITT5I 
BaKaHTHOI rroca.D,H .D,ep)KaBHOI cny)K6H 

N2 31- HK 

Bi.D,rroBi.D,HO .D,O cTaTTi 23 3aKoHy YKpa1HH "ITpo .D,ep)KaBHY cny)K6y", rrocTa
HOBH Ka6iHeTy MiHicTpiB YKpa"iHH Bi.D, 25 6epe3H5I 2016 poKy N2 246 "ITpo 3a
TBep.D,)KeHH5I I1op5I.D,KY rrpoBe.D,eHH5I KOHKypcy Ha 3aHH5ITT5I IIOCa.D, .D,ep:tKaBHOl 
cny)K6H": 

1. OronocHTH KOHKypc Ha 3aHH5ITT5l BaKaHTHOl rroca.D,H .D,ep~aBHOl cny)K6H 
KaTeropi1 "£" - 3acTyrrHHKa KepiBHHKa arrapaTy XMem,HHU:bKOl o6nacHo1 ,IJ,ep-.. . . . .. 
)KaBHOl a,IJ,MlHlCTpau;n. 

2. 3aTBep.D,HTH YMOBH rrpoBe,IJ,eHH5I KOHKypcy Ha 3aHH5ITT5I BaKaHTHOl rroca,IJ,H 
.D,ep)KaBHOI cny)K6H KaTeropi1 "£" - 3acTyrrHHKa KepiBHHKa arrapaTy XMeJibHHUbKoi" 

o6naCHOl ,IJ,ep)KaBHOl a.D,MiHiCTpau;i1 (.D,O.D,aiOTbC5I). 

3. Bi.D,.D,inaM 3 IIHTaHb rrepcoHany Ta Haropo,IJ, (IO. MaMqyp ), iHCpopMauii1Ho
KOMII'IOTepHoro 3a6e3rre"4:eHH5I (B. ITacTepHaK) arrapaTy o6nacHo"i ,IJ,ep)KaBHo"i a,IJ,Mi
Hicrpau;i"i 3a6e3IIe"4:HTH OIIpHJIIO,IJ,HeHH5I oronorneHH5I KOH'Kypcy Ha ocpiu;ii:JHOMY Be6-
cai1Ti o6n.D,ep)Ka.D,MiHicrpau;i"i Ta rrepe,IJ,a"tJy u;boro HaKa3Y Mi)l<perioHaJibHOMY 
yrrpaBniHHIO Hai.UJ:ep)KcJiy)K6H y BiHHHU:bKii1, )KHTOMHpCbKii1 Ta XMenbHHUbKii1 

o6nacT5IX. 

4. KoHTponb 3a BHKOHaHH5IM IJ;boro HaKa3Y 3aJIHIIIaiO 3a co6oiO. 

. . . .. 
a,IJ,MlHlcrpau:n IO. EHpKa 
KepiBHHK arrapaTy 

-



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом керівника апарату 
обласної державної адміністрації  
 05.04.2018  № 31-НК 

 
 

У М О В И 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  
категорії “Б” – заступника керівника апарату  Хмельницької обласної 

державної адміністрації 
 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
Посадові обов’язки здійснює повноваження заступника керівника дер-

жавної служби в апараті обласної державної адмі-
ністрації; 
за відсутності керівника апарату облдержадміні-
страції здійснює керівництво діяльністю апарату і 
організовує його роботу, несе персональну відпо-
відальність згідно із законодавством за виконання 
покладених на апарат завдань та законність прий-
нятих ним рішень, визначає ступінь відповідаль-
ності керівників та інших працівників його струк-
турних підрозділів; 
організовує доведення розпоряджень голови об-
ласної державної адміністрації, інших актів облас-
ної державної адміністрації до виконавців; 
відповідає за стан діловодства, обліку і звітності в 
апараті облдержадміністрації; 
організовує планування роботи з персоналом апа-
рату обласної державної адміністрації, у тому чис-
лі проведення конкурсів на зайняття вакантних по-
сад державної служби категорій “Б” і “В” апарату 
обласної державної адміністрації, забезпечує про-
зорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно 
до вимог Закону України “Про державну службу”; 
здійснює контроль за дотриманням виконавської 
та службової дисципліни в апараті обласної дер-
жавної адміністрації; 
розглядає скарги на дії або бездіяльність держав-
них службовців апарату обласної державної адмі-
ністрації, які займають посади державної служби 
категорій “Б” і “В”; 
приймає у межах наданих повноважень рішення 
про заохочення та притягнення до дисциплінарної 
відповідальності державних службовців апарату 
обласної державної адміністрації, які займають по-
сади державної служби категорій “Б” і “В”; 
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здійснює інші повноваження відповідно до Закону 
та інших законів України 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 9000,0 грн., інші виплати – 
відповідно до Закону України “Про державну 
службу” 

Інформація про строковість 
чи безстроковість призначен-
ня на посаду 

Безстрокове призначення на посаду 

Перелік документів, необхід-
них для участі в конкурсі, та 
строк їх подання 

1. Копія паспорта громадянина України. 
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазна-

ченням основних мотивів щодо зайняття посади дер-
жавної служби, до якої додається резюме у довільній 
формі. 

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до 
неї не застосовуються заборони, визначені частиною 
третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про 
очищення влади”, та надає згоду на проходження пе-
ревірки та оприлюднення відомостей стосовно неї 
відповідно до зазначеного Закону. 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння 

державною мовою. 
6. Заповнена особова картка встановленого зразка. 
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за 
минулий рік. 

Термін подання документів до 20 квітня 2018 ро-
ку включно до 17 год.00 хв. 

Документи приймаються за адресою:  
29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, 

каб. 211-212 
Місце, час та дата початку 
проведення конкурсу 

Конкурс буде проведено 25 квітня 2018 року об 11.00 
за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалеж-
ності, 2, каб. 114  

Прізвище, ім’я та по батькові, 
номер телефону та адреса 
електронної пошти особи, яка 
надає додаткову інформацію з 
питань проведення конкурсу 

Гурна Олена Миколаївна, тел. (0382) 65-72-26,  
personnel2@adm-km.gov.ua 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
1 Освіта вища освіта за ступенем не нижче магістра  
2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби кате-

горій “Б” чи “В” або досвід служби в органах міс-
цевого самоврядування, або досвід роботи на керів-
них посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не менше двох років 
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3 Володіння державною 
мовою 

вільне володіння державною мовою 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ  
1 Лідерство ведення ділових переговорів; 

вміння обґрунтовувати власну позицію; 
досягнення кінцевих результатів 

2 Прийняття ефективних 
рішень 

вміння вирішувати комплексні завдання; 
аналіз державної політики та планування заходів з 
її реалізації; 
вміння працювати з великим масивом інформації; 
встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів 

3 Комунікації та взаємодія вміння ефективної комунікації та публічних 
виступів; 
співпраця та налагодження партнерської 
взаємодії;  
відкритість 

4 Управління організацією 
роботи та персоналом 

організація і контроль роботи; 
управління проектами; 
вміння працювати в команді та керувати командою; 
мотивування; 
оцінка і розвиток підлеглих; 
вміння розв’язання конфліктів 

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ 

1 Знання законодавства  Конституція України;  
закони України: 
“Про державну службу”; 
“Про запобігання корупції”. 

2 Знання спеціального зако-
нодавства, що пов’язане із 
завданнями та змістом ро-
боти державного службов-
ця відповідно до посадо-
вої інструкції (положення 
про структурний підроз-
діл) 

Закони України: 
“Про місцеві державні адміністрації”;  
“Про місцеве самоврядування в Україні”; 
“Про державну службу”; 
“Про запобігання корупції”;   
“Про очищення влади”; 
 “Про доступ до публічної інформації”;  
“Про електронні документи та електронний 
документообіг”; 
“Про державну таємницю”; 
“Про публічні закупівлі”; 
“Про електронний цифровий підпис”; 
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні”; 
“Про вибори народних депутатів України”;  
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“Про добровільне об’єднання територіальних гро-
мад”;  
“Про засади державної регіональної політики”; 
“Про місцеві вибори”;  
“Про безоплатну правову допомогу”; 
нормативні акти Кабінету Міністрів України, інші 
акти законодавства, що стосуються діяльності орга-
нів виконавчої влади, державної служби та діяль-
ності апарату облдержадміністрації 

3 Знання сучасних інформа-
ційних технологій 

володіння комп’ютером на рівні досвідченого кори-
стувача; 
досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office 
(Word, Excel); 
навички роботи з інформаційно-пошуковими систе-
мами в мережі Інтернет; 
знання сучасних технологій з електронного уряду-
вання 
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